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A K T U A L N O Ś C I

O pieniądzach dla PGG i KHW

Czy banki zamienią
NOWY GÓRNIK

zobowiązania na udziały?

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii: – W rozmowie z bankami
podkreślaliśmy, że bardzo nam zależy na konwersji, bo to również
zdecydowanie pomogłoby nam w rozmowach w Brukseli na temat
zgody Komisji Europejskiej na nowy biznesplan połączonych firm
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Dostawcy maszyn, urządzeń i usług górniczych dla KHW nie
powinni obawiać się o swoje pieniądze. Nie otrzymają propozycji, aby część zobowiązań zamienić na udziały w Polskiej
Grupie Górniczej po połączeniu z KHW. Możliwe, że dłużnicy
będą prosić o rezygnację z części odsetek. Trwają rozmowy
z bankami o konwersji długu KHW.

Ministerstwo Energii przekonuje banki, aby zgodziły się
na konwersję ok. 30–35 proc. z wynoszącego ok. 1,3 mld złotych
długu Katowickiego Holdingu Węglowego na udziały w Polskiej Grupie Górniczej, z którą połączony będzie KHW. Nie
wiadomo, jak zareagują na taką propozycję zagraniczne banki.
– Chcielibyśmy, żeby była zgoda na konwersję 30–35 proc.
zadłużenia. Taka propozycja może być szczególnie trudna dla
banków zagranicznych, ponieważ ich centrale bardzo niechętnie angażują się w projekty związane z węglem. W przypadku
polskich banków problemem może być sposób budowania
rezerw i zmiana części decyzji. Konwersje musiałyby zaakceptować statutowe organy banków – powiedział wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski. KHW jest zadłużony na około
2,5 mld złotych, z czego zobowiązania wobec banków wynoszą
około 1,3 mld złotych. Wierzycielami KHW, z tytułu obligacji,
są: Bank Zachodni WBK SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, PKO
BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego (te same banki, wraz
z Alior Bankiem i Węglokoksem, są obligatariuszami PGG).

Chcemy się zastanowić, którym firmom
należy wypłacać należności wcześniej,
bo są np. duże zaległości
W tej grupie jest także niemiecki DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, który nie jest zaangażowany w PGG.
– W rozmowie z bankami podkreślaliśmy, że bardzo nam
zależy na konwersji, bo to również zdecydowanie pomogłoby
nam w rozmowach w Brukseli na temat zgody Komisji Europejskiej na nowy biznesplan połączonych firm – powiedział
wiceminister Tobiszowski. – Innym niż banki wierzycielom
KHW, przede wszystkim firmom okołogórniczym, nie będzie
proponowana konwersja części zadłużenia na udziały.
Obecnie trwa analiza, którzy wierzyciele KHW są także
partnerami PGG. Chcemy się zastanowić, którym firmom należy wypłacać należności wcześniej, bo są np. duże zaległości,
by poradziły sobie na rynku, a którym można rozłożyć zobowiązania w czasie. Na pewno będziemy sugerować niektórym,
żeby zrezygnowały z odsetek, a otrzymały wcześniejsze wypłaty
– zapowiedział wiceminister. – Chcemy wypracować zasady
zapewniające firmom okołogórniczym stabilność i pewność
odzyskania środków i utrzymania się na rynku – podkreślił
Grzegorz Tobiszowski.
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